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ZIŅAS

Top suņiem draudzīgo vietu karte:
Atklāj Rīgu kopā ar Bellu

Ar pastaigu pa suņiem
draudzīgām vietām Rīgas
centrā patversme „Dzīvnieku
Draugs” sadarbībā  ar māksli-
nieci Innu Koganu, kas pārcē-
lusies uz dzīvi Latvijā no
Maskavas, atklāja informatīvi
izglītojošu kampaņu "Drau-
dzīgs suns draudzīgā pilsētā",
kuras mērķis ir veicināt pozi-
tīvu attieksmi pret suņiem kā
cilvēka līdzgaitniekiem pilsē-
tā.

Suns kā mājdzīvnieks bija, ir
un būs līdzās cilvēkiem, tāpēc ir
jāspēj savstarpēji sadzīvot mūsdie-
nu urbanizētajā vidē, it īpaši pilsē-
tā. Lai līdzāspastāvēšana būtu
mierīga un patīkama, ir vajadzīga
izpratne un iecietība gan no suņu,
gan viņu saimnieku, gan pārējo
cilvēku puses, kā arī piemērota
infrastruktūra un skaidri  “spēles
noteikumi” – kur un ar kādu
“aprīkojumu” drīkst doties kopā ar
suni.

Sakārtota vide gan uzlabotu
sabiedrības drošību, gan arī palī-
dzētu radīt pilsētā dzīvojošiem su-
ņiem labākus dzīves apstākļus.

Kampaņas laikā tika aizsākts
projekts “Atklāj Rīgu kopā ar
Bellu!”, kura ietvaros iecerēts ap-
zināt suņiem draudzīgās vietas
(restorānus, kafejnīcas, veikalus,
viesnīcas, frizētavas, atpūtas vie-
tas u.c.), piešķirot tām īpašu
„Suņiem draudzīgas vietas” uzlīmi.
Informācija par šīm vietām ir ap-
kopota kartē, kas atrodama
“Dzīvnieku Drauga” mājas lapā:
http://ej.uz/discowerwithbella.

Bella ir mākslinieces Innas
Koganas suns, ko viņa Maskavā
izglābusi no bojāejas uz ielas, un
kopš tā laika Bella pavada Innu
visās viņas ikdienas gaitās. Tāpēc

Bella ir kļuvusi par projekta sim-
bolu, kopā ar savu saimnieci aici-
not padarīt Rīgu par suņiem drau-
dzīgu pilsētu.

Arī daudzi ārvalstu tūristi iero-
das Rīgā kopā ar saviem suņiem
un ir ieinteresēti uzzināt vietas,
kuras tie var apmeklēt kopā ar
suni. Tāpēc Rīgas Tūrisma infor-
mācijas centrā un citviet būs pie-
ejamas īpašas Innas zīmētas at-
klātnes ar informāciju par Suņiem
draudzīgo vietu karti.

Jau šobrīd kartē atzīmētas vai-
rāk nekā 30 suņiem draudzīgas
vietas!

Ikviens suņa saimnieks ir
aicināts papildināt karti, ziņo-
jot par pastaigu vietām, kafej-
nīcām, viesnīcām, veikaliem
un atpūtas vietām! Arī paši uz-
ņēmēji var pieteikties dalībai
projektā, sūtot informāciju pa-
tversmei “Dzīvnieku Draugs”
(e-pasts: dzd@latnet.lv, tālrunis
67500491 vai Dzīvnieku Drau-
ga sociālajos tīklos Facebook
un Twitter).

No kreisās: Solvita, Spartaks, Laura, Bella un Inna kampaņas “Draudzīgs suns
draudzīgā pilsētā” atklāšanā pie restorāna Olive Oil.
FOTO: Helēna Erte
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“Doggie Chess” ir pieejams lejuplādei “App Store”

http://tinyurl.com/yokochess

ZIŅAS

“App Store” iegādājoties “Doggie
Chess”, kas maksā vien 2,99 eiro,
ikviens ne vien iegūst aizraujošu
un intelektuālu spēli savam IPho-
ne vai IPad , bet arī ziedo tai savas
valsts dzīvnieku aizsardzības orga-
nizācijai, kura ir iesaistīta projek-
tā. Latvijas gadījumā tas ir
“Dzīvnieku Drauga Fonds”.

Joko Ono ir pārliecināta dzīv-
nieku aizsardzības atbalstītāja,

tāpēc “Dog
-gie Chess”
ir ne tikai
spēle, bet
arī aicinā-
jums atce-
rēties, ka rū-
pes par dzīv-
niekiem ir viens no svarīgākajiem
21.gadsimta sociālajiem jautāju-
miem. Spēles “figūrām” ir reāli

prototipi – suņi, kas dzīvo Īrijas
dzīvnieku aizsardzības organizāci-
jas DSPCA patversmē Dublinā.  Ar
to tēliem spēle aicina: “Nepērc, bet
adoptē!”

“Dzīvnieku Draugs” iesaistās Joko Ono labdarības projektā

Pasaulslavenās multimediju mākslinie-
ces un dzīvnieku aizsardzības aktīvistes,
bītla Džona Lenona atraitnes Joko Ono
un Eiropas dzīvnieku aizsardzības organi-
zāciju, tostarp Dzīvnieku Drauga fonda
sadarbībā ir izstrādāta neparasta  iPad un
IPhone spēle “Doggie Chess”, kas vienlai-
kus ir arī labdarības projekts.

Pašlaik DzD „kaķu
hostelī” mīt aptuve-
ni 30 kaķi. Senākā
kolonijas iemītnie-
ce ir kaķenīte Elfa,
kas tajā dzīvo jau
gandrīz astoņus
gadus.

11.jūlijs

15.jūlijs
19.augusts

4.jūlijs
8.augusts

Dzīvnieku draugu
radošās darbnīcas

Bērnu slimnīcā kopā ar mazajiem pacientiem

Rīgas Puķu ballē
LU Botāniskajā

dārzā

Latvijas Samariešu
apvienības grupu

dzīvoklī
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ZIŅAS

Jūnijā un augustā patversme
sagaidīja daudzus mīļus ciemi-
ņus—gan draugus no Latvijas Sa-
mariešu apvienības grupu dzī-
vokļa, ar kuriem kopā tiek darinā-
tas rotaļlietas patversmes dzīvnie-
kiem, gan bērnus no vasaras At-
tīstības skoliņas, gan arī atbalstī-
tājus no tālās Somijas Mona Lau-
tiala un Vesa Heinonen.

Somu draugi Rīgā ieradās ar
diviem čemodāniem dāvanu, par ko
patversmes kaķi saka lielu paldies!

Ciemiņi patversmē

Jānis un Dace Bērziņi, atzī-
mējot dzimšanas dienu, izvēlējās
nevis saņemt dāvanas, bet gan
lūdza savus draugus ziedot pa-
tversmei.

Šādi patversmes atbalstam
tika savākti 350 eiro, kurus
mums nogādāja Dace, Jānis un
viņu suņubērns akita inu Saku-
ra Amber Yule. Sveicienus pa-
tversmes iemītniekiem atsūtīja
arī runčuks Miks Marčello.

Vērtīgo dāvanu pieņēma šī
brīža patversmes mazākā iemīt-
niece Čelsija, apsolot parūpē-
ties, lai viss ziedojums tiktu iz-
mantots lietderīgi un saprātīgi.

"Dzīvnieku Drauga" koman-
da saka lielu paldies Jānim un
Dacei!

Jānis un Dace savu dzimšanas dienu velta patversmei
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ATVADAS
NO

PIEREDZE

Stāsts par cilvēcību,
ko var sastapt visneticamākajās vietās

Pārsteigums, protams, liels – kur cietuma administrācijā radies kāds, kas domā par kaķiem?! (jo kas
gan cits varētu zvanīt no cietuma?). Taču, sarunai raisoties, saprotam – ne jau administrācija tur rūpi par
kaķiem, bet paši ieslodzītie. Veči ziedo savu telefonsarunām atvēlēto laiku, nevis lai uzzvanītu čomiem un
brūtēm, bet gan mums – jo sirds sāp par minčiem, kuri tur, vienā no Rīgas cietumiem, starp ķieģeļu sie-
nām un dzeloņstieplēm, dzimst un mirst, nevienam nevajadzīgi.

Mums Dzīvnieku Draugā ir vienalga, varam sterilizēt kaķus kaut no Mēness, tāpēc sakām „jā” – kādam
tikai minči jādabū rokā. Vēl pēc dažiem zvaniem vienojamies par laiku, kad jāaizved būri, kur „klientus”
ievietot, un pienāk diena, kad mazliet bažīgi piestāju pie dzelžu durvīm un caur restoto lodziņu saku: „Te
no patversmes, mēs atvedām kastes kaķīšiem...” Ir mazliet baisi brīdī, kad lielie vārti patiešām džerkstot
paveras, neredzamu cilvēku rokas paņem tukšos būrus un balss caur skaļruni paziņo, ka nākamajā rītā
varam tepat saņemt minčus.

Tās dienas vakarā atkal atskan zvans – jau pazīstamā balss, kurā vibrē aizturētas asaras (jo veči taču
neraud!), saka, ka administrācija ļaus vest atpakaļ tikai vienu no minčiem, pārējiem atgriešanās ir liegta.
Lai gan patversmes kolonija ir pārpildīta, apsolām mēģināt bezpajumtniekus iemitināt tur – vismaz ūsai-
ņiem būs dota iespēja.

Rīta agrumā patversmes auto deguns atkal raugās uz metāla vārtiem, un tie atkal atveras ar griezīgu
skaņu. Anonīmās rokas pasniedz kastes, no kurām raugās daudzi izbiedēti acu pāri. Uz vienas no kastēm
tādi burti, kuriem pārtopot skaņā, pasaule apstātos no kliedziena: „Šo kaķenīti vediet atpakaļ!”

Protams, vedu, jau tajā pašā vakarā. Maza, balta zvana poga un milzīgas atslēgas klakšķis ieved mani
šaurā sprostā, ko no visām pusēm ieskauj armatūras restes – tā ir vieta starp pasauli TUR ĀRĀ un pasauli
TUR IEKŠĀ. Mums ar minci ir jāgaida, kamēr kāds atnāks viņai pakaļ. Un atkal pārsteigums: mēs te ne-
esam negribētas, mūs sagaida ar smaidu un labvēlību – sieviete formā aiz sīkrestotā apsardzes lodziņa,
garāmejošais cietumsargs, visi zina, kāpēc es te stāvu ar kaķu pārnēsājamo kasti rokās.

Klikšķ atslēgas un veras durvis uz pasauli TUR IEKŠĀ. Man pretī stāv apsargs un vēl kāds – viens mus-
kuļots vīrs, bālu seju, īsi apcirptiem matiem. Tie ir tikai daži mirkļi un daži mulsi vārdi, ko mēs paspējam
pārmīt. Es nezinu un droši vien nekad neuzzināšu, par ko un cik ilgi viņam jāsēž. Bet man ir sajūta, ka
manā vairāk nekā desmit gadu pieredzē reti ir bijusi reize, kad es atdodu kādu dzīvnieku tik rūpīgās rokās.

Ja Tu, vīrs no cietuma, lasi šo ierakstu, tad zini, ka tie pārējie minči, kurus neatļāva vest atpakaļ, ir ie-
dzīvojušies Dzīvnieku Drauga kaķu kolonijā, ir paēduši, apmierināti un laimīgi!

Kādu dienu patver-
smē saņēmām zvanu:
"Labdien, te no cietu-
ma traucē. Mums te
ir daudz kaķu, vaja-
dzētu sterilizēt. Mēs
dzirdējām, ka jūs va-
rat palīdzēt.”
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Gandrīz 500 ūdelēnu nāve Grobiņas zvēraudzētavā:

cilvēcības tests atbildīgajām iestādēm

Strīda ar piegādātāju cena –
472 dzīvības

Par traģiskajiem notikumiem,
kas risinājušies zvēraudzētavā,
„Sabiedrībā pret kažokādām” vēr-
sās anonīms ziņotājs, kura vēstu-
lei bija pievienots Grobiņas veteri-
nārārstes Guntas Isajevas sastā-
dīts akts. Tajā veterinārārste ar
savu parakstu un zīmogu aplieci-
nāja, ka 472 ūdelēni nosaluši, jo
dzīvnieku migās nebija ielikti pa-
kaiši. „Māmiņa ar bērniņiem dzīvo
tādā nelielā ligzdiņā. Apakšā ir
paklājs no salmiem vai skaidām.
Ar mammas siltumu viņam ir par
maz – tā mamma nespēj visus sa-
sildīt,” Latvijas Televīzijai jau pēc
notikušā sacīja veterinārārste
Gunta Isajeva. Taču vairāku dien-
nakšu ilgā laikā pakaiši būrīšos
nebija ielikti un dzīvnieki nobeigu-
šies, skaidroja Isajeva. Arī pati
zvēraudzētava atzina, ka šāda tra-
ģēdija patiešām ir notikusi, taču
nelaimē vainoja pakaišu piegādā-
tāju, kas neesot savlaicīgi atvedis
skaidas. Tas savukārt norādīja, ka
„Grobiņa” jau ilgstoši ir parādā,
tāpēc piegādes nav tikušas veik-
tas. “Grobiņā” notikušo nosodīja
Latvijas Zvēraudzētāju asociācija.

Rīkoties solīja arī PVD.
„Visticamāk, ka tas tiks novērtēts
kā ļoti nopietns labturības noteiku-
mu pārkāpums un līdz ar to [būs]
administratīvais sods. Tas būtu
maksimāli ap 1000 eiro,” medijiem

tolaik pauda PVD Novietņu uzrau-
dzības daļas vadītāja Maija Irbe.

PVD “izkaļ čiku”
Taču nepilnu mēnesi vēlāk

PVD nāca klajā ar pārsteidzošu
paziņojumu - dienests secinājis,
ka ūdeļu mazuļi nemaz neesot
nosaluši, tāpēc administratīvā liet-
vedība izbeigta. Zvēraudzētavas
veterinārārstes sastādītais akts
saturot nepatiesu informāciju.
Nekādus tālākus soļus, lai sauktu
zvēraudzētavu vai veterinārārsti
pie atbildības par klaju melošanu
un tiesas maldināšanu PVD gan
negrasoties spert – tas neesot die-
nesta kompetencē.

PVD savu pārbaudi sāka aptu-
veni mēnesi pēc notikuma. Dzīv-
nieku līķi netika pārbaudīti, jo to
nemaz neesot bijis. Taču PVD se-
cinājis, ka ūdeles nemaz nevarēja
nosalt, jo 6. un 7.jūnijā gaisa tem-
peratūra naktī nav noslīdējusi
zemāk par +5 grādiem, un vismaz
20 dienu vecos ūdeļu kucēnus,
izmitinātus migās ar salmu pakai-
šiem, sildīja arī viņu mātes. Kristī-
ne Lamberga no PVD skaidroja
Latvijas radio: „Tās ir mūsu pār-
baudes uz vietas, intervijas ar cil-
vēkiem, paskaidrojumi no darbinie-
kiem, reģistru pārbaudes, laika
apstākļu analīze tajos datumos,
kad it kā šie dzīvnieki bija nosalu-
ši. Labturības pārbaude - migu
pārbaude, kāds bija siltinājums,

cik lieli bija mazuļi. To visu mēs
pārbaudījām, un secinājumi ir ne-
pārprotami – šī bija nepatiesa in-
formācija”. Arī no veterinārārstes
esot iegūts paskaidrojums, ka ne-
kādi ūdelēni zvēraudzētavā nav
nosaluši. Jāpiebilst, ka ziņas
''Grobiņas'' mājaslapā vēsta, ka
veterinārārste Gunta Isajeva ir arī
uzņēmuma valdes locekle.

Tai pat laikā paziņojumā medi-
jiem par pārbaudes rezultātiem
PVD raksta, ka „zvēraudzētavā
bojā gājušo ūdeļu skaits nepār-
sniedz kucēnu dabisko mirstības
procentu”. Tomēr, cik tad īsti ūde-
ļu mazuļu jūnijā gāja bojā un kā-
dēļ, PVD atbildi Latvijas Radio
nevarēja sniegt, jo ziņas par bojā-
gājušo mazuļu skaitu dažādās
uzskaitēs atšķiroties.

„Mūsu ieskatā šis paziņojums ir
ārkārtīgi neskaidrs, nesaprotams,
un no tā pat nav izprotams, vai
bijusi šī dzīvnieku bojāeja vai nav
bijusi, un kā PVD to ir konstatē-
jis…,” atzina “Dzīvnieku Drauga”
pārstāve Laura Karnīte. Arī biedrī-
bas ''Dzīvnieku brīvība'' pārstāvei
Katrīnai Krīgerei ir jautājumi: „Šis
paziņojums izskatās absurds, fak-
tu vietā tiek piedāvāta kļūdaina
matemātika, gandrīz filozofiski
pārspriedumi par laika prognozēm.
No otras puses, ir ļoti grūti saprast
faktisko situāciju, jo PVD darbs ir
ļoti necaurspīdīgs…''

Jūlija sākumā atklātībā nonāca fakts, ka vie-
nā no Latvijas lielākajām zvēraudzētavām
"Grobiņa" gājuši bojā gandrīz 500 ūdelēni – ma-
zuļi jūnija sākuma aukstajās naktīs nosaluši, jo
migās nebija ieklāti pienācīgi pakaiši. Lai gan
pierādījumi šķita neapšaubāmi, jo paši zvērau-
dzētāji atzina notikušo un tas bija fiksēts vete-
rinārārsta aktā, lieta tomēr beidzās ar čiku –
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) lietu iz-
beidza ar absurdu apgalvojumu, ka nekas tāds
nemaz nav noticis.
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Eiropas veterinārārsti aicina aizliegt cirku ar savvaļas dzīvniekiem.

Sāks diskusiju arī Latvijā

FVE nostājā pausts, ka, iz-
mantojot savvaļas zīdītājus ceļo-
jošajos cirkos „nav iespējams
adekvāti nodrošināt to fizioloģis-
kās, mentālās un sociālās vaja-
dzības”.

FVE apvieno 46 veterinārārstu
organizācijas no 38 ES dalībval-
stīm un ir ietekmīgākā veterinār-
ārstu organizācija Eiropā, tāpēc
tās paustais stingrais viedoklis ir
ļoti nozīmīgs, lai mudinātu Eiro-
pas valstis vērtēt iespēju aizliegt
dzīvnieku izmantošanu cirkos.
Līdz šim šādu nostāju bija pau-
dušas atsevišķu valstu veterinār-
ārstu organizācijas, taču vienots
Eiropas profesionāļu viedoklis
nebija izteikts.

Līdz šim jau 23 pasaules val-
stis ir aizliegušas savvaļas dzīv-

nieku izmantošanu cirka izrādēs,
turklāt dažās no tām, kā maltā un
Bolīvija, ir aizliegta jebkādu dzīv-
nieku izmantošana cirkā. Eiropā
savvaļas dzīvnieku cirks ir pilnībā
aizliegts deviņās valstīs un vēl de-
viņās valstīs aizliegumi ir spēkā
atsevišķos reģionos.

Arī Latvijā septembra vidū
ir plānots sākt diskusiju par aizlie-
gumu izmantot savvaļas dzīvnie-
kus ceļojošos cirkos, jo Pārtikas
un veterinārais dienests, pēc
“Dzīvnieku Drauga fonda” iesnie-
guma izvērtējot iespējamos labturī-
bas pārkāpumus vairākos cirkos,
kas šovasar ieradās ar viesizrādēm
Latvijā, atzina, ka dzīvnieku labtu-
rību šādos apstākļos nav iespē-
jams ne nodrošināt, ne arī uzrau-
dzīt.

Eiropas Veterinārārsu federācija (Federation of Veterinarians for Europe (FVE)) augusta sākumā
publiskoja organizācijas aicinājumu visām Eiropas valstīm aizliegt ceļojošo cirku izrādes ar savva-
ļas dzīvnieku piedalīšanos.

http://www.rsc.org/images/Mouse-on-tubes_400_tcm18-161963.jpg

FVE nostāja par savvaļas dzīvnieku
izmantošanu ceļojošajos cirkos

http://www.fve.org/uploads/
publications/docs/

fve_position_on_the_travelling_circuse
s_adopted_final.pdf

Uzzini vairāk par dzīvnieku cirku!
http://endcap.eu/animal-circuses/

Pēc Nabires nāves pasaulē ir
atlikuši vairs tikai četri ziemeļu
baltie degunradži, turklāt vienī-
gais tēviņš ir 42 gadus vecs un
visdrīzāk vairs nav spējīgs vairo-
ties. Visi četri degunradži  pieder
Dvūrkrāloves zooloģiskajam dār-
zam, bet dzīvo citur: degunradžu
mātīte Nola mīt Sandjego zoodār-
zā, bet Āfrikā, kādā Kenijas rezer-
vātā, dzīvo vienīgais tēviņš Sudāns
kopā ar divām degunradzienēm -
Najinu un Fatu. Turp šie dzīvnieki
2009.gadā tika pārcelti no Čehi-

jas, cerot, ka dzīve
brīvā dabā tos pamu-
dinās vairoties, taču
šīs cerības nav attais-
nojušās.

Saskaņā ar Pasau-
les Dabas fonda da-
tiem ziemeļu baltie degunradži
nonākuši uz izmiršanas robežas
malumednieku un Āfrikas karu
dēļ. Vēl pagājušā gadsimta seš-
desmitajos gados savvaļā dzīvoja
aptuveni divi tūkstoši šo degunra-
džu, bet jau 1984.gadā to skaits

malumedniecības dēļ bija sarucis
līdz 15.

Nabire piedzima nebrīvē Dvūr-
krālovē, vienīgajā zooloģiskajā
dārzā pasaulē, kam izdevies nebrī-
vē panākt šīs retās sugas vairoša-
nos.

Ziemeļu baltie degunradži pārkāpj izmiršanas robežu

Dvūrkrāloves zooloģiskajā dārzā Čehijā jūlija bei-
gās savu dzīvi beidza 31 gadu vecā degunradziene
Nabire. Viņas nāve nozīmē, ka ziemeļu baltie degun-
radži ir pārkāpuši izmiršanas robežu, jo cerības sa-
glabāt šo sugu ir faktiski zudušas.
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Slavenā lauvas Sesila nogalināšana raisa vispasaules diskusiju

par „trofeju medībām”

Palmers daudzu tūristu iemīļo-
to 13 gadus veco lauvu, kurš tika
izvilināts ārpus Hvanges nacionā-
lā parka robežām, sašāva ar loku
un bultu, bet bija nepieciešamas
vēl 40 stundas, līdz medniekiem
izdevās ievainoto dzīvnieku atrast
un nogalināt. Lauvas pārvietoša-
nos amatpersonām izdevās izse-
kot, jo Sesilam Oksfordas Univer-
sitātes pētījuma ietvaros bija pie-
stiprināta GPS iekārta. Mednieki
GPS aproci centās iznīcināt, taču
tas neizdevās. Tiek uzskatīts, ka
ASV zobārsts par lauvas nomedī-
šanu maksājis kukuli aptuveni 50
000 dolāru apjomā.

Pēc Sesila nogalināšanas pa-
sauli pāršalca sašutuma vētra –
cilvēki prasīja bargi sodīt malu-
mednieku Palmeru, rīkoja demon-

strācijas pie viņa mājām un zob-
ārstniecības kabineta Minesotā,
tika savākti miljoniem parakstu,
pieprasot aizliegt trofeju medības
Āfrikā. Notikums tika apspriests
pat ASV Senātā un ANO, bet ASV
aviokompānija „American Airlines”

paziņoja, ka atsakās no medību
trofeju pārvadāšanas.

Augusta sākumā Zimbabve
nāca klajā ar paziņojumu, ka aiz-
liedz trofeju medības Hvanges na-
cionālā parka apkārtnē, taču jau
dažas dienas vēlāk pēc sarunām
ar trofeju medību organizēšanas
kompānijām aizliegums tika daļēji
atcelts, attiecinot to tikai uz di-
viem tā dēvētajiem „spēļu par-
kiem”* un zemkopju kopienām
parka apkārtnē.

ANO Ģenerālā asambleja pēc
Sesila bojāejas pieņēma  rezolūci-
ju, kurā aicināts pastiprināt
starptautisko sadarbību pret no-
ziegumiem, kas skar savvaļas
dzīvniekus, vēsta New Scientist.
Rezolūcija paredz dzīvnieku neli-
kumīgās medības un to orgānu
kontrabandu pielīdzināt cilvēku,
ieroču, narkotiku nelegālai pārva-
dāšanai un tirdzniecībai.

* Game park — vieta, kur notiek
pilnībā vai daļēji pieradinātu sav-
vaļas dzīvnieku medības

Jūlija nogalē visu pasauli sa-
trieca ziņa, ka ASV pilsētas Mi-
nesotas zobārsts Valters Pal-
mers nelegālās trofeju medībās
nogalinājis Āfrikas valsts Zim-
babves slavenāko lauvu Sesilu.

Jau pēc Sesila nogalināšanas atklājās, ka Minesotas zobārsts Valters
Palmers arī iepriekš bijis iesaistīts malumedniecībā. Viņa kontā ir
tūkstošiem nogalinātu dzīvnieku. Turklāt Palmers piekopj vienu no
nežēlīgākajiem medību veidiem—loka medības
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Seši padomi, lai Tavs suns būtu  laimīgs

Nereti cilvēki atsakās no sapņa par suni, jo dzīvo pilsētā un domā, ka urbānajā vidē suns jutī-
sies nelaimīgs. Taču patiesībā arī pilsētā suns var būt laimīgs un apmierināts, ja vien saimnieks
spēj un prot nodrošināt dzīvniekam piemērotus apstākļus. Suns ir komunikabls dzīvnieks, kuram
daudz svarīgāka par šķietamu brīvību ir saskarsme ar saimnieku, kopīgas rotaļas un nodarbes, tā-
pēc daudzi pilsētas suņi ir krietni vien laimīgāki par saviem lauku brāļiem, kas dzīvi spiesti pava-
dīt vientulībā voljēros vai pie ķēdes.

Kampaņas „Draudzīgs suns draudzīgā pilsētā” ietvaros esam apkopojuši sešus  padomus, kā pa-
darīt pilsētas suņu dzīvi patīkamu un kā risināt dažas biežāk sastopamās problēmas.

Neatkarīgi no jūsu dzīvokļa lie-
luma un mīluļa izmēra, ikvienam
sunim ir vajadzīga sava personis-
kā dzīves telpa – vieta, kur dzīv-
nieks var atpūsties, ja ir noguris,
un justies drošs un netraucēts.
„Vieta” jāierīko tādā telpas daļā,
kas, no vienas puses, ļauj dzīvnie-
kam norobežoties, ja tas to vēlas,
bet no otras puses, dod iespēju
sekot līdzi visam, kas notiek viņa
„barā”. „Vietai” nevajadzētu atras-
ties tur, kur guļošais suns ir vis-
iem pa kājām – koridorā, kur visi
staigā šurpu turpu vai virtuvē zem

galda, pie kura ģimene pulcējas
ēdienreizēs. Tāpat „vietu” nedrīkst
norobežot no pārējām telpām, pie-
mēram, iesprostojot suni vannas-
istabā vai kādā palīgtelpā – tas
radīs dzīvniekā soda un pamestī-
bas sajūtu. „Vietai” ir jābūt neaiz-
skaramai – ja suns ir pats aizgājis
turp vai arī aizsūtīts ar komandu,
nedrīkstētu pieļaut, piemēram, ka
bērni dzīvnieku biksta un rausta.

Ja „vieta” būs sunim tīkama,
ērta, turklāt vēl apgādāta ar rotaļ-
lietām, nebūs grūti iemācīt arī ko-
mandu „Ej vietā!”, kas ir viena no

pamatkomandām, ko dzīvniekam
jāapgūst jau kucēna vecumā.
Prasme „iet vietā” ļoti atvieglo dzī-
vi, jo dod iespēju gan ielaist mājās
ciemiņus, nebaidoties, ka suns tos
sajūsmā nogāzīs no kājām, gan
pārbīdīt mēbeles, neriskējot sabra-
dāt suni, gan risināt citas situāci-
jas, kad suņa klātbūtne ir nevēla-
ma.

Tomēr „vieta” nedrīkst kļūt par
„moku kambari” vai „izsūtījuma
vietu”, kur suns spiests pavadīt
lielāko daļu laika un kurp tiek sū-
tīts tad, ja ir kaut ko nogrēkojies.

SUNS PILSĒTĀ

Savs kaktiņš, savs stūrītis
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Tomēr ne visi suņu īpašnieki
pietiekami novērtē, cik liela no-
zīme pastaigai ir suņa rakstura
un uzvedības veidošanā un ka
tieši pastaigas lielā mērā nosa-
ka, vai mūsu mājās izaugs ne-
audzināts delveris vai izsapņo-
tais komisārs Reksis. Pusstun-
da, kuras laikā suns, mēli izkā-
ris un acis pārgriezis, līdz galam
nostieptā pavadā velk savu vied-
tālrunī iegrimušo saimnieku no
viena krūma uz otru, nav dēvē-
jama par pastaigu, no tās suns
atgriezīsies mājās nervozs, ne-
apmierināts, neiztērējis fizisko
un garīgo enerģiju. Atstāts viens
pats, suns mēģinās to kompen-
sēt, kā nu prazdams – ar rieša-
nu, gaudošanu, nevēlamu lietu
graušanu.

Tāpēc pastaigai ir jābūt tam
dienas brīdim, kad saimnieks
pilnībā pieder sunim, velta vi-
ņam nedalītu uzmanību un dara
visu, lai pastaiga būtu abiem
patīkama un aizpildīta ar sunim
interesantām nodarbēm. Kvali-
tatīva pastaiga nozīmē, ka su-
nim ir gan iespēja piepildīt viņa
„suniskās vajadzības” – rūpīgi
izostīt citu suņu atstātās zīmītes
un atstāt savējās, apskatīt vie-
tas un lietas, kas suni ieintere-
sējušas, gan arī būt kontaktā ar
saimnieku – komunicēt un rota-
ļāties ar viņu.

Pastaiga ir ideāls brīdis, kad
mācīt sunim dažādas koman-
das, taču tas jādara ar mēru, lai
pastaiga nekļūtu par dresūras
stundu – mācīšanās jāpārvērš
rotaļā, lai sunim būtu prieks
darīt to, ko saimnieks vēlas. No

šādas pastaigas suns atgriezī-
sies mājās ne tikai fiziski, bet arī
emocionāli noguris, un atlikušo
dienas daļu mierīgi snaudīs, gai-
dot saimnieku atgriežamies, lai
dotos nākamajā aizraujošajā
piedzīvojumā.

Ikdienas pastaigas – kvalitāte, nevis kvantitāte!

Suņi ir jāved pastaigās – to zina ikviens. Kaut vai tāpēc vien,
lai čupiņas un peļķītes tiktu atstātas kaut kur ārā, nevis dzīvoklī
uz parketa vai paklājiem.
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Pusnožņaudzies suns un ne-
laimīgs saimnieks, kas klunkurē
nostieptas pavadas galā – šāda
aina ir redzama visai bieži. Ie-
mesls – ļoti daudzi suņi jau kopš
kucēna vecuma nevilšus iemā-
cās, ka vienīgais veids, kā no-
nākt tur, kur suns vēlas, ir, vel-
kot saimnieku aiz pavadas. Sa-
gribēju aizskriet līdz tai tur inte-
resantajai puķu dobei – pavilku
pavadu un saimnieks nāca man
līdzi. Ieraudzīju citu suni – pavil-
ku pavadu un saimnieks ļāva
man ar viņu saostīties. Tātad, lai
kaut kur dotos, ir jāvelk – tā do-
mā suns.

Otrs biežākais iemesls, kāpēc
suns iemācās „vilkt”, ir nepietie-
kams pavadas garums. Ja pava-
da ir pārāk īsa, suns ir spiests
to nostiept līdz galam ikreiz, kad
grib atiet mazliet tālāk no saim-
nieka, lai apskatītu ko intere-
santu. Ar laiku tas rada ieradu-
mu un suns „vilks” arī tad, ja
pavada būs pietiekami gara. Arī
no cilvēku viedokļa ļoti ērtās un
garās ruletes tipa pavadas jeb
„flekši” patiesībā ir kā radītas,

lai iemācītu suni „vilkt”, jo šāda
pavada ir vienmēr nostiepta un
rada spiedienu uz kaklu.

„Vilkšanas” problēmu nevar
atrisināt, suni rājot, sodot, raus-
tot vai izmantojot „aso” kaklasik-
snu – tas tikai visu vēl paslikti-
nās, jo radīs sunim nepatiku
pret saimnieku un vēlmi aiz-
mukt no nepatīkamās un sāpī-
gās situācijas. Turklāt „asā”

kaklasiksna var radīt dzīvnie-
kam nopietnus veselības traucē-
jumus.

Tāpēc ir svarīgi kucēnu jau
mazotnē iemācīt pastaigāties
pareizi. Ja kucēns ir nostiepis
pavadu, saimniekam jāapstājas,
jāpiesauc viņu sev klāt, jāpasla-
vē un jāpacienā ar kārumu, un
pēc tam jau ar vaļīgu pavadu
kopā jādodas iecerētajā virzienā.
Ja kucēns atkal aizskrien uz
priekšu, saimniekam to jāatsauc
un jāsāk viss no gala.  Drīz vien
kucēns sapratīs, ka līdz intere-
santajām vietām var nokļūt ko-
pā ar saimnieku tad, ja pavada
ir „brīva”, bet nostiepta pavada
nozīmē, ka nekāda kustība ne-
notiek.

Tieši tāpat no pavadas vilkša-
nas var atradināt arī pieaugušu
suni, taču tas prasīs vairāk laika
un pacietības. Ļoti bieži labs pa-
līglīdzeklis ir iemaukti, ar ko aiz-
stāj kaklasiksnu – līdz ar to zūd
nepatīkamais spiediens uz kak-
lu, un daudzi suņi, kas iepriekš
bijuši pamatīgi „vilcēji”, tiek vaļā
no šī niķa ātri un vienkārši.

Lai pastaiga nebūtu vilkšanas sacensības
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Suns viens pats rej un gaudo – ko darīt?

Viena no nepatīkamākajām problēmām, ar ko saskaras
pilsētas suņu saimnieki, ir suņu riešana un gaudošana,
tiem paliekot vieniem pašiem. Ir saprotams, ka kaimiņi
nav sajūsmā par suni, kurš visu dienu trokšņo, un tas var
novest pie nepatīkamas saskarsmes ar pašvaldības polici-
ju un pat soda. Turklāt riešana un gaudošana bieži ir sais-
tītas arī ar citām nevēlamām uzvedības izpausmēm – mē-
beļu un saimnieka mantu sagraušanu, dabisko vajadzību
kārtošanu un citām.

Pirms ķerties pie šīs nevēlamās uzvedības labošanas,
saimniekam ir jāsaprot, ka ar riešanu un gaudošanu suns
vēlas pateikt, ka jūtas nelaimīgs, palicis viens pats, un
jāmeklē cēloņi, kas izraisa sunī šādas sajūtas. Tās var būt
skumjas, pamestības sajūta, bailes vai garlaicība, un, no-
vēršot cēloņus, var novērst arī trokšņošanu.

Nogurdināšana. Bieži suņi rej, gaudo un uzvedas destruktīvi, jo nav pietiekami
izlādējuši enerģiju pastaigas laikā. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvas pastai-
gas, kas suni nogurdina ne tikai fiziski, bet dod arī emocionālu piepildījumu. No-
guris suns dienu visdrīzāk pavadīs rāmi snauduļojot un gaidot saimnieku atgrie-
žamies.

Rotaļlietas. Suņi ir gudri, inteliģenti un ļoti ziņkārīgi dzīvnieki, kuriem grūti pa-
vadīt ilgas stundas piespiedu bezdarbībā. Īpaši tas attiecas uz medību un darba
šķirņu suņiem, kuri radīti tam, lai būtu aktīvi un darbīgi. Atstāti vieni paši, šie
suņi mēģina izklaidēties, kā prot, taču suņu saimniekiem šīs izklaides nereti sa-
gādā pamatīgas galvassāpes. Tāpēc labāk ir sarūpēt sunim „legālu” nodarboša-
nos, novācot visu, kas sunim ir aizliegts, bet atstājot rotaļlietas, kas sagādā dzīv-
niekam nodarbošanos uz ilgu laiku, piemēram, „gudrās rotaļlietas”, kurās ievie-
toti našķi. Tieši pirms promiešanas iedots kārums arī ļaus sunim vieglāk pārdzī-
vot saimnieka aiziešanu.

Pazīstamas skaņas. Daudzi suņi vienatnē rej un gaudo aiz bailēm un pamestī-
bas sajūtas. Mazināt šo sajūtu var, atstājot ieslēgtu televizoru vai radioaparātu –
dzirdot ierastās skaņas, suns jutīsies drošāks un mierīgāks.

Pieradināšana pie prombūtnes. Suns var gaudot, riet un demolēt māju, jo bai-
dās, ka saimnieks vairs neatgriezīsies. Īpaši tas var būt raksturīgi no patversmes
paņemtiem suņiem, kuri reiz jau piedzīvojuši cilvēka nodevību. Tāpēc suns pie
saimnieka prombūtnes jāpieradina pakāpeniski – vispirms tikai izejiet pa durvīm
un uzreiz nāciet atpakaļ, pēc tam izejiet uz 5 minūtēm, tad – uz 10, 20, liekot
sunim saprast, ka vienmēr atgriezīsieties. Ar laiku suns sapratīs, ka ir jāgaida,
un, ja viņam turklāt būs sagādāta interesanta nodarbe, mierīgi gaidīs saimnieku
mājās.

Mierīga aiziešana un atgriešanās. Nepadariet savu aiziešanu no mājām par
ainu no dramatiskā uzveduma ar skūpstiem, apskāvieniem un atvadu vārdiem.
Tas tikai satrauks suni un liks viņam saprast, ka jūs tūlīt iesiet prom. Vienkārši
paņemiet savas mantas un ejiet, it kā grasītos jau pēc mirkļa būt atpakaļ. Arī
atgriešanos centieties padarīt pēc iespējas mierīgāku.
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Jo labāk suns ir apmācīts, jo mazāk rūpju tas
sagādā – tā ir aksioma. Ne tikai tāpēc, ka „suņu sko-
las” absolventi prot klausīt komandām, iet blakus
saimniekiem un atsaukties, kad tos sauc, bet arī
tāpēc, ka šādi suņi labāk prot dzīvot cilvēku radītajā
pasaulē. Mācīts un socializēts suns daudz mierīgāk
reaģē uz apkārtējās vides izmaiņām, pēkšņiem trok-
šņiem, nepazīstamiem cilvēkiem, līdz ar to mazinās
stresa faktori, kas var ietekmēt suņa uzvedību uz
ielas un mājās. Turklāt apmācību procesā starp cil-
vēku un suni veidojas savstarpēja sapratne, kas ļauj
labāk izprast vienam otru un vairo suņa uzticību un
pieķeršanos saimniekam.

Suņa skološana ir aizraujošs piedzīvojums arī
pašam saimniekam, kas ļauj iemācīties daudz jauna
un sniedz lielisku brīvā laika pavadīšanas veidu.
Turklāt sākt skolot suni nekad nav par vēlu – suņi,
tāpat kā cilvēki, mācās visu mūžu!

Suņu skola – ne tikai diplomam, bet dzīvei

Vissvarīgākais, kas sunim nepieciešams, ir
saskarsme ar saimnieku. Tāpēc, uzņemot sa-
vās mājās suni, ikvienam ir jābūt gatavam
mainīt savus ieradumus, lai varētu pavadīt
pēc iespējas vairāk laika kopā ar suni.

Rīta un vakara pastaigas ir tikai pats mi-
nimums – labs saimnieks domās arī par to,
kā iepriecināt savu četrkājaino biedru brīv-
dienās, dodoties garākā pastaigā vai izbrau-
kumā uz mežu. Šāds saimnieks atteiksies no
ballītes ar draugiem vai ārzemju ceļojuma,
vai arī dosies turp kopā ar savu suni, un tas
nav nekas neiespējams, ja vien suns ir apmā-
cīts un prot labi uzvesties.

Aizraujošs brīvā laika pavadīšanas veids
kopā ar suni ir dažādi suņu sporta veidi, sā-
kot ar visvienkāršākajām paklausības sacen-
sībām līdz adžiliti un suņu skriešanas sacen-
sībām.

Brīvais laiks – vienmēr kopā
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Jūlijā un augustā „Dzīvnieku drauga fonds” ar Borisa un
Ināras Teterevu fonda un Bridžitas Bordo fonda atbalstu tur-
pināja bezpajumtes dzīvnieku ārstēšanas un ielas kaķu sterili-
zācijas programmu. Jūlijā šīs programmas ietvaros sniegta
palīdzība 22 dzīvniekiem—vienam sunim un 21 kaķim, bet
107 suņiem un kaķiem veikti profilakses pasākumi – attārpo-
šana un vakcinācija. Augustā palīdzību saņēma 42 minči, bet
120 dzīvniekiem veikti profilakses pasākumi.

Arī abos vasaras pēdējos mē-
nešos visbiežāk „Dzīvnieku Drau-
ga” veterinārajā klīnikā palīdzību
saņēma kaķēni. Pagrabos, šķūnī-
šos, autostāvvietās un vienkārši
apstādījumos pasaulē nākušie
kaķu bērni gan slimo ar dažādām
vīrusu slimībām un ādas kaitēm,
gan gūst savainojumus skarbajā
ielas dzīvē, gan vienkārši ir novār-
guši nepietiekama uztura dēļ.

Lielais, skaistais runcis Strī-
piņš savas dienas vadīja vienā no
Rīgas kaķu kolonijām, līdz kādu
dienu kaķu aprūpētājas ievēroja,
ka runča aste ir smagi savainota.
Patversmes daktere no sākuma
cerēja Strīpiņa skaisto rotu glābt,
taču savainojums izrādījās pārāk
smags un asti nācās amputēt.
Sāpīgā ārstēšana gan ne par matu
nesabojāja Strīpiņa brīnišķīgo
raksturu, kurā nekas neliecina,
ka viņš ir visu mūžu dzīvojis uz
ielas. Tāpēc tika nolemts Strīpiņu
nevest atpakaļ uz koloniju, bet
gan paturēt patversmē.

Arī pelēkais runcis Pirkstiņš
dzīvoja uz ielas, taču kādā dienā
cilvēki ievēroja, ka mincim ir sa-
vainota ķepiņa. Izrādījās, ka min-
cim ķepā izveidojies sastrutojums
un iekaisums, tāpēc ievainoto
pirkstiņu nācās amputēt. Pēc divu
nedēļu ārstēšanas ķepa pilnībā
sadzija un runcis atgriezās savā
dzimtajā kolonijā.

Siāmveidīgais runcis Reeboks
bezsamaņā tika atrasts netālu no
patversmes. Mincim uz skausta
bija milzīga brūce, pilna ar kāpu-
riem, ko visticamāk varētu būt
radījusi ādā ieaugusi kakla sik-
sniņa. Nu rēta ir sadzijusi, tomēr
nezināmais negadījums, kurā ka-
ķis bija cietis, atstās sekas uz vi-
su minča atlikušo mūžu, izpaužo-

ties kā viegli kustību traucējumi.
Runča dzīves kvalitāti tas būtiski
neietekmē un viņš cer jau drīz
atrast sev jaunas, drošas mājas.

Arī kaķu metiņu Kiku atrada
uz ielas starp automašīnām pavi-
sam savārgušu. Asins analīzes
uzrādīja kritiski zemu sarkano
asins šūnu daudzumu, un viens
no patversmes pieaugušajiem ka-
ķiem kļuva par donoru, lai glābtu
Kikas dzīvību. Pēc asins pārlieša-
nas kaķēna stāvoklis strauji uzla-
bojās, tomēr ne pilnībā. Ultraso-
nogrāfiskajā izmeklēšanā atklājās
vēdera sienas plīsums. Tika veikta
veiksmīga operācija, mince pilnībā
atveseļojās un nu jau ir devusies
uz jaunām mājām.

JŪLIJĀ STERILIZĒTI:

41 kaķis
31 kaķene, 10 runči

AUGUSTĀ STERILIZĒTI:

90 kaķi
80 kaķenes, 10 runči

DAKTERA AIKĀSĀP DIENASGRĀMATA

Strīpiņš

ATBALSTA:KLĪNIKA
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Sveiki, labie ļaudis!

Mani sauc Ņusja – Ņusīte un es nemaz neesmu tik dusmīga kā izskatos savos portretos. Ja
viens kaķis ir sasniedzis 12 gadu vecumu, vēlme dusmoties jau sen ir pagājusi un tās vietā nāku-
si pārliecība, ka uz dzīvi jāraugās filozofiskā mierā, lai arī ko tā neliktu priekšā.

Sūdzēties man arī nav par ko – lai gan esmu jau cienījama vecuma, veselība man turas un ir
pat gana spara, lai paskrietos ar mazajiem šuneļiem, kas ik pa laikam uzrodas manās šī brīža
mājās – patversmes ofisā. Mani te visi mīl, sabužina un rūpējas, lai mana bļodiņa vienmēr būtu
pilna. Siltās dienās varu snauduļot saulītē uz palodzes un vērot, kas notiek patversmes pagalmā.
Tas palīdz novērst domas no manām bijušajām mājām un mīļajiem cilvēkiem, kurus tik pēkšņi
zaudēju.

Jā, man neklājas slikti šeit, patversmē, bet tomēr man tik ļoti, ļoti gribētos atkal būt kāda
cilvēka kaķim! Varbūt tieši Tu, kas lasi šo vēstuli, esi tas cilvēks?

MĒNEŠA DZĪVNIEKS

ŅUSĪTE
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LAIMĪGIE STĀSTI

JŪLIJĀ un AUGUSTĀ MĀJĀS DEVĀS...

JURĢIS
Jurģis šā gada aprīlī pēkšņi

parādījās kādas dzīvojamās
mājas pagalmā. Mājas iedzīvo-
tāji iepriekš šādu minku savā
apkārtnē nebija manījuši. Taču
mincis, kā uzradies, tā vairs
nevēlējās iet prom. Izmisīgi viņš
pie katras iespējas centās tikt
mājā iekšā un iešmaukt pa kā-
da dzīvokļa durvīm. Taču diem-
žēl neviens no nama iedzīvotā-
jiem nebija gatavs sniegt kaķī-
tim mājas, tāpēc Jurģis tika no-
gādāts patversmē. Tur minkam
tika konstatēta auss ērcīte, turklāt kaķītis savu austiņu bija sakasījis tik ļoti,
ka aiz tās bija izveidojusies pat brūce. Visas kaites patversmē tika sadakterē-
tas un nu Jurģis dzīvo jaunās mājās, kuru durvis viņam ir vienmēr atvērtas.

PIRĀTS
Mazais kaķupuika Pirāts kopā ar trim brālīšiem
piedzima tumšā, mitrā un saltā pagrabā. Lai kā
rūpīgā kaķu mamma nesildīja savus bērniņus,
drebinoties agrā pavasara drēgnumā, mazuļi
juta, ka pamazām kļūst aizvien grūtāk elpot un
actiņas aizklāj pūžņu kārta. Taču, pirms atga-
dījās pats ļaunākais, visa ģimenīte tika atrasta
un nogādāta pie veterinārārsta. Pēc vairāku ne-
dēļu ārstēšanas visi kaķēni atkal bija veseli, ti-
kai mazajam Pirātam slimība vienu actiņu bija
jau pagalam sabojājusi.
Taču tieši tāds – ar vienu blāvu, tuvredzīgu ac-
tiņu – Pirāts iepatikās savai jaunajai saimnie-
cei. Viņa atbrauca uz patversmi, sakot, ka iera-
dusies tieši pēc Pirāta, jo vēlas dot mājas tādam

kaķim, kuru neviens cits, iespējams, neizvēlēsies. Tā nu kaķēns ir ērti iekārto-
jies siltā dzīvoklī, kur ar savām draiskulībām un kustīgumu skaidri demon-
strē, ka bojāta actiņa kārtīgam kaķim netraucē pilnvērtīgi baudīt dzīvi!
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Jūlijā uz jaunajām mājām de-
vās divi veterāni – kaķenīte Roze,
kura patversmē izaudzēja sešus
kaķēnus, un pusausainais mačo
Vikings, kas pie mums mitinājās
jau kopš februāra.

Roze patversmē nonāca kopā
ar veselu pulciņu brīnumjauku
rudu mazulīšu, kurus kaķenīte
aprūpēja ar lielu rūpību un paš-
aizliedzību. Visi Rozes bērniņi
ātri vien atrada mājas un mīlo-
šus saimniekus, bet viņu mam-
mītei nācās aizkavēties patver-
smē ilgāk – gan lai atgūtu spē-
kus pēc sešu delveru izaudzinā-
šanas, gan arī tamdēļ, ka Rozei
par potenciālo saimnieku simpā-
tijām nācās konkurēt ne vien ar
pašas mazuļiem, bet vēl 30 citiem
kaķu bērniņiem. Savu lomu spē-
lēja arī minces šerpais raksturiņš
– murcāms dīvānkaķis no viņas
nekādi nesanāktu.

Arī Vikings, lai gan draudzīgs
pret cilvēkiem, nekāds klēpja
runcis vis nevēlējās būt. Piecus
mūža gadus viņš kopā ar brāli
Viesturu dzīvoja zem pamesta
kioska. Viņus baroja labsirdīga
sieviete un runči jutās apmierināti, cik nu tas iespējams ielas dzīvē. Taču pērnziem abi
brāļi saslima – sāka klepot un vairs nevarēja saost ēdienu, tāpēc barotāja lūdza palīdzī-
bu patversmē. Vikingam ir ielas dzīvē iegūtas vainas, kas to pavadīs visu atlikušo mūžu.
Runcis patversmē nonāca jau sterilizēts ielas kaķu sterilizācijas programmas ietvaros,
taču viņa auss galiņš ticis nogriezts nepiedodami liels – gandrīz puse austiņas, traumē-
jot pat auss gliemežnīcu. Līdz ar to runčuka austiņa ir jutīga, tajā vieglāk iekļūst netīru-
mi un var rasties iekaisums. Vikingam ir arī hroniskas iesnas, kas ikdienā runcim ne-
traucē, taču reizēm slimībai var būt saasinājumi.

Jaunās mājas ir tieši kā Rozei un Vikingam radītas – plaša viensēta laukos, kur ka-
ķiem tiek dota tik liela brīvība, cik vien viņi paši vēlas, bet arī pilna bļodiņa un silts mū-
rītis ir vienmēr pieejams, par cilvēka rūpēm un uzmanību nemaz nerunājot.

ROZE UN VIKINGS

Roze

Vikings
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POGA
Kaķenīte Poga kādā jūnija dienā

tika atrasta kastē pie patversmes
durvīm. Mince bija pavisam sabiju-
sies pēc mīļo māju zaudējuma un
vairāk nekā mēneša laikā tā arī ne-
spēja iejusties kaķu istabas trauk-
smainajā dzīves ritmā – ierāvusies
stūrītī, viņa bailīgi raudzījās apkārt
notiekošajā ar savām milzīgajām,
zaļajām acīm, kas kļuva par iedves-
mu, dodot viņai patversmes vārdiņu.
Paņemta rokās, mince trīsēja, taču vienlaikus klusi murrāja, it kā vēlēdamās
pastāstīt, cik ļoti nelaimīga un pamesta jūtas svešajā vietā ar daudzajiem ka-
ķiem apkārt.

Jaunajās mājās Podziņa iejutās apbrīnojami ātri un nu jau patversmē pār-
dzīvotais sen aizmirsies—mince ir laimīga, dzīvespriecīga un mīlēta!

MELNIS
Skaistais, melnais runcis Melnis dzīvoja Liel-
upes ielā kādas mājas pagalmā. Mājas iedzīvo-
tāji baroja Melni un rūpējās par viņu. Tomēr
kaķīša izteiktais draudzīgums un sabiedris-
kums viņos viesa cerības, ka mincim varētu
sameklēt īstās mājas. Tāpēc cilvēki parūpējās
par minča kastrāciju un nogādāja viņu patver-
smē cerībā, ka Melnis te sagaidīs savu "īsto cil-
vēku".
Tieši tā arī notika, un nu Melnis ir kļuvis par
draugu un biedru jaunam vīrietim, kurš spēj
novērtēt runča izcilo personību. Abi saprotas
gluži vai no pusvārda un prot risināt garum
garas sarunas – tas nekas, ka katrs runā savā
valodā, jo galvenais ceļā uz sapratni taču ir
spēja ieklausīties otrā un dvēseļu tuvība!
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Bijušais patversmes iemīt-
nieks Apollo un viņa draugi sū-

ta sveicienus!
Nav šaubu, ka Apollo dzīvē

jautrības un piedzīvojumu ne-
trūkst!
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Sančo un Petroviča vasara
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Foto sveiciens no Rufas
(patversmē Mamba). Mums bei-
dzot ir bilde, kas ietver visu Ru-
fas būtību; prieku, kustību un

lielu mīļumu!

Lūkass ir uzņemts jaunās mā-
jās, tās jau ir ne tikai pieņēmis

un iedzīvojies, bet jau ir bijis vai-
rākos ceļojumos, kuros ir svarīgi
domāt par visu pasažieru drošī-

bu!

Nu jau ir pabijis vasarnīcā,
iekšā un ārā, kur vairs nav neap-
skatītu stūru! :)

Lūkasa gaitas jaunajās mājās
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